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Koningsspelen:
We kunnen terugkijken op mooie koningsspelen. Bedankt Priscilla, Menno, Rina, Jan en alle ouders
die hebben meegeholpen aan deze geslaagde dag.
Hoofdluiscontrole:
School was ook na de laatste hoofdluiscontrole op 1 mei j.l. hoofdluisvrij! Dames van het LOT
hartelijk dank voor de controle.
Kledingactie Bag2school:
Tot woensdag 17 mei a.s. kunt u uw kleding, schoenen, lakens, gordijnen en handdoeken inleveren
op school. Wij zorgen ervoor dat de kleding wordt opgeslagen in de garage. Natuurlijk moet de
ingeleverde kleding schoon zijn en niet kapot. Per kilogram krijgen we hiervoor 30 cent. Alvast
bedankt voor uw medewerking!
Automatische incasso:
Binnenkort worden de kosten van het overblijven en de ouderbijdrage/schoolreis door de
penningmeester van de OV geïncasseerd.
Rode Loper Run:
Op woensdagavond 7 juni vindt de Rode Loper Run plaats in Oosterwolde. Deze Run is voor alle
basisscholen in Ooststellingwerf en wordt georganiseerd door loopsportvereniging Invictus.
De run is voor alle groepen van de basisschool en iedere groep start op zijn eigen tijd.
Wanneer uw kind mee wil doen dan graag inschrijfformulier en inschrijfgeld inleveren bij de
leerkracht van uw kind (-eren) voor donderdag 25 mei. Meteen na de Hemelvaarvakantie worden
de formulieren opgehaald.
Schoolkorfbaltoernooi:
Woensdagmiddag 17 mei a.s. vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats in Appelscha. Alle kinderen
komen deze ochtend om 11.15 uur uit school. Om 12.45 uur vertrekken we gezamenlijk vanaf
school richting Appelscha (zie bijlage).
Schoolvoetbaltoernooi:
Woensdag 24 mei doen de jongens van groep 7/8 mee aan de regiofinales schoolvoetbal in Assen.
Dit vindt plaats op het terrein van FC Assen, de Hoogspanningsweg 6, 9488 CZ ASSEN, Tel: 0592355262. We vertrekken om 13.00 uur vanaf school.
 De voetballers komen deze dag om 11.45 uur uit.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Project:
Na Pasen, koningsdag en moederdag gaan we nog even door met de lente. Alles groeit en bloeit
weer en er zijn vele jonge dieren geboren.
Schoolreisje Nienoord:
Wat hebben we weer genoten van een prachtig schoolreisje. Het park hadden we bijna voor ons
alleen omdat er naast de kleuters van Elsloo/Makkinga nog maar één extra school aanwezig was.
Kijk voor de foto’s op de site.

Continu rooster:
Deze week hebben we gedraaid met het continu rooster. Het gezamenlijk eten in onze eigen
kleuterklas was erg gezellig hoor!

Boekje taal en rekenen:
Maandag en dinsdagochtend 29 en 30 mei en
maandag en dinsdagochtend 12 en 13 juni gaan de kinderen van groep 1 en 2 weer in een boekje
werken. Deze 4 ochtenden assisteert Anneke in de groep.
Nieuwe leerlingen:
Lauren Worst en Sylvie Coenrades worden eind mei ook alweer 4 jaar! Ze komen gezellig bij hun
grote zussen in de kleutergroep. Veel plezier, Lauren en Sylvie!
Groep 3 en 4:
Wat hebben de kinderen enorm hun best gedaan in de meivakantie met het lezen. 7 van de 9
leesmeters zijn weer ingeleverd. In totaal is er 410 cm gelezen. Gemiddeld zijn dit 59 bladzijden per
leerling. Klasse gedaan!
Woensdagmiddag 17 mei vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats in Appelscha. Alle kinderen van
groep 3 en 4 doen mee aan dit toernooi, klasse. Tijdens de gymlessen hebben we al flink geoefend.
Wij zijn er klaar voor!
Groep 4 heeft spelling blok 7 afgerond. Binnenkort starten wij alweer met het laatste blok.
De afspraken waar we mee aan de slag gaan zijn:
lachen: in sommige woorden hoor je /g/ maar je schrijft ch. De woorden met ch moet je onthouden
molen: hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank, dan schrijf je a, e, of of u
panda: hoor je aan het eind van een woord een /aa/oo/uu, schrijf dan a, o of u
beer: je hoort de ee, oo en eu in woorden met eer, oor en eur niet zo goed. Je schrijft ze wel
eend: hoor ja aan het eind van het woord een /t/ maak het woord langer. Dan hoor je of je d of t
moet schrijven
specht: acht, echt, icht, ocht en ucht schrijf je altijd zo
pauw: je kunt niet horen of je au of ou schrijft, deze woorden moet je
onthouden
Groep 5 en 6:
Woensdag 3 mei kwam Hendrik Betten op school in groep 5/6 en 7/8
vertellen over de oorlog in Elsloo. Tijdens de geschiedenislessen komt de
Tweede Wereldoorlog aan bod, maar voor de kinderen is het heel
waardevol om te horen hoe de oorlog in Elsloo is verlopen. Hendrik had

ook materialen mee om te laten zien, bijvoorbeeld een fiets van een koerier, persoonsbewijzen en
krantenartikelen. Hij liet ook fragmenten horen van interviews. De kinderen van groep 5/6 zijn naar
het monument aan de Kloosterweg gefietst, waar werd stilgestaan bij het werkkamp "Landweer".
Zie ook www.mrkjdijkstraschool.nl
Deze week zijn we gestart met de spreekbeurten voor groep 6. Tjaarda beet afgelopen dinsdag de
spits af met een mooie spreekbeurt over aardappels. Volgende week dinsdag, 16 mei, is Menno aan
de beurt. Menno zijn spreekbeurt gaat over boeren. Daarvoor worden we uitgenodigd bij Menno
thuis op de boerderij. Volgende week dinsdagmorgen alle kinderen van groep 5 en 6 op de fiets
op school komen.
De kinderen van groep 5 zijn bezig met hun werkstuk. De inleverdatum daarvoor is 1 juni. Succes
jongens en meisjes.
Groep 7 en 8:
IEP toets
Gisteren hebben we de uitslag van de IEP toets ontvangen. Met een schoolscore van 70 halen we de
landelijke norm van 78,3 niet. Vandaag en morgen zijn de leerlingen van groep 8 en hun ouders op
school uitgenodigd om de resultaten te bespreken.
Aardrijkskunde
De leerlingen van groep 7-8 hebben de samenvatting weer mee naar huis gekregen. De toets is op
maandag 15 mei. Succes met leren!
Geschiedenis
We hebben het uitgebreid gehad over de Tweede Wereldoorlog. Hendrik is bij ons in de klas geweest
om te vertellen over de oorlog in Elsloo en hoe dat geweest moet zijn. Bedankt!
Musical
Er wordt al goed geoefend voor de musical. We houden het allemaal nog een beetje spannend, maar
de eerste liedjes hebben we al onder de knie. De leerlingen hebben een site gekregen waarop ze ook
thuis de liedjes met muziek kunnen oefenen.
Engels
We zijn van start gegaan met een nieuw blok; Unit 4. De leerlingen krijgen de woordenlijst weer
mee naar huis om ook thuis de woordjes te kunnen oefenen.
Spreekbeurten
We zijn inmiddels over de helft en hebben hele leuke en leerzame spreekbeurten gehad. Volgende
week hebben we de laatste spreekbeurten alweer.
Wist je datjes door Sander en Dieuwke:
Wist je dat:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Groep 7-8 de kleuters hebben uitgezwaaid toen ze op schoolreis gingen?
Ze een hele leuke dag hebben gehad? En wij ook?
De jongens op 24 mei weer mogen voetballen voor het schoolvoetbaltoernooi?
We dan natuurlijk gaan winnen?
We deze week een continurooster hebben om eens te proefdraaien?
We dan elke dag om 2 uur vrij zijn?
We de musicalboekjes al hebben mee gekregen?
We hele grappige stukjes tekst hebben?
groep 7-8 een creatieve opdracht heeft van katten?
We de patronen met Oost- Indische inkt verven?

Continurooster:
In de week van 8 t/m 12 mei draaien we met een continurooster. Na deze week krijgen de ouders
een stembiljet thuis waarop zij aan kunnen geven of zij vóór of tegen de invoering van het
continurooster zijn. Ook wordt de gelegenheid geboden om uw keuze te beargumenteren.
De stemmen worden geteld en bij een 55% meerderheid kan het continurooster per volgend
schooljaar worden ingevoerd.


Groep 3/4 is vrijdagmiddag 12 mei vanaf 12.00 uur vrij, dit ter compensatie van
Ooststellingwerf 500 jaar (zie Ooststellingwerf 500 jaar).

Ooststellingwerf 500 jaar:
Vrijdag 9 juni is er om 14.00 uur en om 19.30 uur een gezamenlijk optreden van de Histotolk en
alle kinderen van school. De Histotolk gaat het verhaal van Karel en de Elegast vertellen. De

kinderen van school gaan dit muzikaal omlijsten. Morgen starten we hiervoor met de muzikale
workshops voor groep 5 t/m 8.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op woensdag 24 mei a.s.
Agenda:
Maandag 8 t/m vrijdag
12 mei
Vrijdag 12 mei
Dinsdag 9 mei
Zondag 14 mei
Woensdag 17 mei

Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Woensdag 24 mei

Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Donderdag 1 juni
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Woensdag 7 juni
Vrijdag 9 juni
Zaterdag 10 juni
Maandag 12 t/m vrijdag
16 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni
Zondag 18 juni
Maandag 19 juni
Woensdag 21 t/m vrijdag
23 juni
Vrijdag 24 juni
Dinsdag 27 juni
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 t/m vrijdag
7 juli
Maandag 10 juli
Woensdag 12 juli
Vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli
Donderdag 20 juli

Spreekuur vanaf 14.30 uur.
Proefdraaien continurooster.
Groep 3/4 vanaf 12.00 uur vrij.
Schoolreis groep 1/2 Nienoord.
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi
Studietweedaagse directeuren Comprix
10.30 Uur wordt de kleding opgehaald Bag2school.
Alle kinderen komen om 11.15 uur uit.
Studietweedaagse directeuren Comprix
Leerlingenraad
Geen Comperio College
Regiofinale schoolvoetbal jongens 7-tallen in Assen
Uiterste inleverdatum Rode Loper Run
Hemelvaart
Geen school
19.30 Uur OV/MR
8.30 Uur schoolfotograaf
Tweede Pinksterdag
Geen school
Laatste keer Comperio College
18.00 Uur Rode Loper Run in Oosterwolde
Ooststellingwerf 500 jaar
13.30 Uur generale met de Histotolk (groep 3/4 gaat naar school)
19.30 Uur uitvoering
Ooststellingwerf 500 jaar
Toetsweek
Ontruimingsoefening
Groep 1 en 2 ’s middags vrij
Vaderdag
Schoolarts voor groep 7
Schoolkamp Lheebroek voor groep 5 t/m 8
Juf Wiekie jarig
Schoolreis groep 3 en 4 naar Plopsaland
Rapport mee
19.00 uur (o.v.b.) Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders
Stellingwerf College
Geen school
Geen school
Rapportbespreking
Kinderen zijn de hele dag vrij in verband met onderwijsevaluatie
Juf Greetje jarig
Musical groep 7/8
Schoolschoonmaak
Laatste schooldag en start vakantie t/m zondag 3 september

